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wBarcelona i Madrid creen
ponts culturals. Entre una ins-
titució privada i una pública.
El Grup Focus, un dels grans
productors i exhibidors de
teatre a Espanya, que progra-
ma a Barcelona les sales Ro-
mea, Villarroel, Goya i Condal,
va anunciar ahir un acord de
col·laboració estable amb el
teatre Español de Madrid, que
pertany a l’Ajuntament i està

dirigit per Natalio Grueso, de
qui depenen, a més, teatres
municipals com el Fernán Gó-
mez o les Naves del Matadero.
L’acord ja s’ha concretat en la
coproducció entre Focus i
l’Español del Roberto Zucco,
que s’estrena ara al Romea i
que obrirà la propera tempora-
da del Matadero. A més, l’Es-
pañol programa ja aquest
març una altra producció de

Focus, A cielo abierto. La idea
és que la col·laboració es repe-
teixi any rere any i que hi hagi
produccions de l’Español a
Barcelona. Daniel Martínez,
de Focus, va recordar la neces-
sitat imperiosa de col·laborar i
Grueso va dir que Madrid i
Barcelona són els grans pols
de les arts escèniques a Espa-
nya i el més intel·ligent és que
treballin junts. /J. Barranco

ElGrupFocus i l’Español deMadrid sumen forces

LaCubana se’n vaunanydegira després
d’aconseguir 250.000espectadors

wEl premi Alfaguara de no-
vel·la, que celebra aquest any
la seva XVI edició i s’atorga-
rà el 20 de març, ha batut el
seu rècord, amb 802 manus-
crits presentats a concurs,
dels quals 342 s’han rebut a
Espanya, 133 a Mèxic, 99 a
l’Argentina i 61 a Colòmbia.
El jurat estarà presidit per
l’escriptor Manuel Rivas, va
informar ahir l’editorial. El
premi està dotat amb
130.000 euros, una escultura
de Martín Chirino i la publi-
cació simultània de la no-
vel·la en 19 països de parla
hispana, la qual cosa li dóna
accés a 400 milions d’hispa-
noparlants. La guanyadora
de l’última edició va ser Una
misma noche, de Leopoldo
Brizuela. / Redacció

MARC ARIAS

El públic va fer cua amb vestits de núvia ahir al Tívoli

wLa Cubana va regalar ahir mil entrades per a l’obra Campa-
nades de boda als que van acudir al Tívoli amb un vestit de
núvia a la mà. Agraïen així els 250.000 espectadors aconse-
guits per la seva obra, que el 3 de març deixarà el Tívoli per
començar a l’abril un any de gira per tot Espanya. / Redacció

Mésde800obres
aspiren aquest any
al premiAlfaguara
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“Un dels grups més
singulars que ha

donat mai Barcelona”

“La seva veu llueix
amb llum pròpia, entre
el flamenc i la canço

d’autor”

21 de febrer

(anticTeatre Artèria Paral·lel)

22 de febrer

(anticTeatre Artèria Paral·lel)

“La faraona
del pop en
concert al
Palau”

ÀLEX TORT
Barcelona

U ndels triomfs de qual-
sevol novel·la és con-
vertir-la en quelcom
més que una sèrie de

frases ben construïdes sobre
blanc per esdevenir una novel·la
visual. A Los días que nos separan
(Plataforma) de Laia Soler (Llei-
da, 1991) és fàcil fer-se’n una idea
i visualitzar-ne els personatges i
les situacions, no només per la se-
va caracterització, sinó per com
d’amena en resulta la lectura. Pe-
rò sobretot cal valorar el fet que
aconsegueixi desemmandrir el
nen que porta a dins tot lector,
malgrat que va adreçada a un pú-
blic juvenil.
Los días que nos separan, que

es posarà a la venda propera-
ment, ha estat la guanyadora de
la primera edició del premi litera-
ri La Caixa / Plataforma de no-
vel·la juvenil, i ha quedat per da-
vant de 221 manuscrits més, re-
buts de joves d’entre 14 i 25 anys
d’arreu del món escrits en llen-
gua catalana o castellana. Mo-

tius? El jurat en valora el domini
de la narrativa, la seva estructura
i la versemblança de la Barcelona
i els fets humans de principis de
segle que descriu.
L’Abril és una universitària

que topa amb el Leo, un noi que a
la biblioteca pretén, com ella, em-
portar-se en préstec el clàssic de
JamesMatthew Barrie Peter Pan
y Wendy. Fruit d’aquest encon-
tre, l’Abril reviurà cada nit en els
seus somnis la història de laMari-
na i el Víctor de la Barcelona del
1914. L’habilitat literària de Soler
rau tant en aquest joc temporal
com en la seva capacitat per con-
jugar primeres i terceres perso-
nes narratives, així com també
en els petits detalls, com ara dos
cops altius de barbeta del Leo-
Víctor que lliguen subtilment
dues èpoques ben diferents.
Laia Soler, que actualment

compagina estudis de Periodis-
me amb pràctiques a Cultura de
La Vanguardia, escriu des dels 8
anys i confessa: “No tocar de
peus a terra m’ha permès com-
plir el somni de publicar la meva
primera novel·la”.c
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• ALBÉNIZ » Catalònia
• TURINA » Danzas fantásticas
• TXAIKOVSKI » Simfonia núm. 5
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i La CINQUENA De
TxAIKOVSKI

Preu: a partir de 23!

Del 20 de febrer al 3 de març, l’OBC portarà part d’aquest programa
de gira per Àustria, Eslovènia i Croàcia.

L’escriptora lleidatana Laia Soler
aconsegueix el primer premi literari

La Caixa / Plataforma de novel·la juvenil
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